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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3643
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over het bericht dat de politie niet diverser wordt (ingezonden 2 augustus
2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
23 augustus 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Politie wordt niet diverser door afhakers»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat een politiekorps dat wat betreft samenstelling een
afspiegeling van de samenleving vormt een effectiever politiekorps is dan een
politiekorps dat dat niet is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Hoe komt het dat het aantal agenten met een migratieachtergrond relatief
vaak na korte tijd weer uit dienst treden?
Vraag 4
Hoe komt het dat de politie onder jongeren met een migratieachtergrond
impopulair is als werkgever?
Vraag 5
Acht u het mogelijk dat de cultuur bij de politie, onder ander blijkende uit hoe
wordt omgegaan met klachten over discriminatie2, mede de oorzaak is van
het feit dat agenten met een migratieachtergrond zo vaak het korps weer
verlaten en het feit dat de politie een impopulaire werkgever onder jongeren
met een migratieachtergrond is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 6
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de cultuur bij de politie wordt verbeterd in die
zin dat de politie voor mensen met een migratieachtergrond een werkgever
wordt waar deze mensen zich thuis voelen en een veilige werkomgeving
ervaren?
Vraag 7
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de politie diverser wordt? Welke
streefcijfers heeft u daarbij?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA)
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat
de politie niet diverser wordt (ingezonden 2 augustus 2019) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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